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Rok 2016 byl naplněn spoustou akcí, ať už brigád (3 velké brigády), školení,
společenských událostí, zapůjčováním stanů, ale i častějšími výjezdy jednotky sboru
dobrovolných hasiči obce (JSDHO). Investice do kvalitního vybavení a účast na náročných
cvičeních v minulých letech byl krok správným směrem a znamená, že s pomocí naší
jednotky mohou počítat profesionální sbory.
Základna sboru čítala v roce 2016 77 členů, z toho 36 žen.
21.1.2016

Požární nádrž jsme pomocí kalového čerpadla přestříkali a vytvořili tak ideální
podmínky pro bruslení a lední hokej. Bohužel mrazivé počasí netrvalo dlouho
a za tři dny byl konec bruslařské sezóny.

13.2.2016

Pravidelné školení velitelů absolvovali Pavel Kovář a Karel Baštář.

28.3.2016

Na velikonoční
s pomlázkami.

29.3.2016
a 1.4.2016

Byli jsme vylosováni do soutěže Dobráci roku a 29.3. nás navštívili redaktoři
rádia Region. Byly natočeny krátké rozhovory se zástupci našeho sboru
Jaroslavem Žížalou, Pavlem Kovářem a Karlem Baštářem a vítězný pokřik
vysekla skupinka našich hasičů před hasičárnou.
Krátký medailonek byl pak odvysílán 1. dubna na rádiu Region a poté bylo
možno celý týden našemu sboru posílat hlasy do soutěže. Celé to však, nejen
díky datu, připomínalo tak trochu aprílový žertík. Zadání tvaru hlasovací SMS,
které jsme obdrželi, bylo totiž chybné a jen díky Karlovi Bambasovi, který si
toho všiml, jsme mohli zachránit alespoň něco. Ze 40 sborů jsme skončili na
11. místě se 1463 hlasy. Jen pro zajímavost - vítězný sbor obdržel 6987 hlasů
a ten poslední pouhých 53.

3.4.2016

Vypravili jsme se do lesa, abychom vybrali májku, která bude splňovat
všechny parametry pro délku, rovnost a krásu, jak se patří a sluší.
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9.4.2016

Každoroční sbírání odpadků podél silnic letos skončilo posezením v Žíňanech.

16. a
23.4.2016

O kontrolu bedrčských komínů se postarali objednaní kominíci.

30.4.2016

Ze zapálené hranice odstartovala čarodějnice a prohlédla si řádně postavenou
májku.

14.5.2016

Na okrskové soutěži v Dlouhém Poli nereprezentoval náš sbor nikdo jiný, než
družstvo našich starších hasičů ve složení: Jaroslav Žížala, Karel Baštář st.,
František Škvor st., Martin Goby, Karel Schibal a Vladimír Zdeněk. Naše
osmička byla jediná na place a pánové naprosto zaslouženě ve své kategorii
obsadili druhou příčku.

21.5.2016

V obci jsme se v rámci brigády postarali o jarní úklid a posekali trávu.

4.6.2016

Pro děti jsme připravili sportovní a zábavné soutěže, nechyběly odměny,
dobroty a opečené buřtíky.

18.6.2016

Zúčastnili jsme se prestižní akce v Petroupimi zvané Ohni zmar! Využili jsme
sehraného družstva z Dlouhého Pole a spodní čelisti nám klesaly nad sestavou
Jaroslav Žížala, Karel Baštář st., František Škvor st., Míla Matoušek, Vladimír
Zdeněk a Karel Bambas. Mezi všemi mladými a ještě k tomu s osmou měli
druhý nejlepší čas útoku.
Naše mladší družstvo šlo pouze ve čtyřech a také si nevedlo zle. Byli to Karel
Baštář ml., Petr Kubánek, Jirka Fojtů a „staříci“ zapůjčili Karla Bambase.

18.6.2016

Dnešní den byl nejen ve znamení zábavy, ale i výjezdu k benešovským
koupadlům, kde jsme zlikvidovali nebezpečně visící větev.
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26.6.2016

Další technický zásah - tentokrát na domácí nádrži, ze které jsme vytáhli
spadlou střemchu.

1.7.2016

Příjemný podvečer jsme strávili na hřišti při vítání prázdnin.

2.7.2016

Zamířili jsme do Žíňan, kde se konala neformální soutěž při příležitosti 90 let
od založení tamního sboru. Čekala nás tu velmi komplikovaná stanoviště, kde
bylo třeba vypít tuplák, nezranit nikoho při střelbě ze vzduchovky a dokonce
nás nutili i popoběhnout. Neodmítli jsme ani pozvání na večerní posezení.

13.8.2016

Po půlnoci jsme byli povoláni na výpomoc k jednomu z největších letošních
požárů na okrese do Křižíkovy ulice v Benešově. Při dohašování objektu jsme
spatřili oheň i v sousední administrativní budově. Škoda dosáhla 1,2 milionu
korun. Úmysl žháře byl dokonán o dva dny později, kdy opět zapálil
administrativní budovu.

13.8.2016

Po návratu ze zásahu jsme se posilnili polévkou a pivem a pustili se do úklidu
obce a sekání trávy před „Husou“.

20.8.2016

Do Bedrče přilákala vůně husích pečínek návštěvníky z celého okolí. Své
kuchařské umění nám představilo 28 soutěžících, k ochutnání byly pečené
husičky s variací knedlíků a zelí. Dalších 90 husí upekli v motorestu Naháč.
Pro děti jsme nafoukli skákací hrad, naložili letadélko bonbóny a nachystali
další soutěže. Pro příznivce netradičních sportovních disciplín jsme připravili
skákání v pytli trojic, odlepování knoflíků z tváře a nemohl chybět hod husím
stehnem. Také letos přijel ze strakonického pivovaru oblíbený karavan
s Dudákem, kterého se vypilo 30 sudů.
O hudební pohodu se postarali Vranovka, Moon Flower a Generace Rock.
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29.8.2016

Jednotka SDHO byla povolána k požáru trafostanice v Benešově. Naštěstí se
nejednalo o závažný požár.

2.9.2016

Prázdniny utekly jako voda a s dětmi jsme se sešli na hřišti, abychom zahnali
chmury z nadcházejícího školního roku.

10.9.2016

Naše Kačena si považovala za čest, že si ji vyžádali domašínští hasiči, aby
zdobila náměstí v Domašíně po dobu oslav 130 let od založení tamního sboru.

16.9.2016

Jednotka SDHO vyrazila na technický zásah do Benešova na Mariánovice
ke strážnímu domku, který byl zaplaven vodou a bahnem z polí.

17.9.2016

Jeli jsme zmoknout na okrskové cvičení, které se odehrávalo povětšinou na
půdě petroupimské, ale jeden úkol, zaměřený na zdravovědu jsme si odbyli
také v Bedrči pod mostem, kde jsme „zachraňovali“ Alenu Fulínovou. Přísnou
sudí zde byla Maruška Fryšová. Odtud jsme si odvezli snad jediné trestné
body, takže žádná protekce se nekonala. Na této akci jsme zúročili zkušenosti,
nabrané na nočních cvičeních v Přestavlkách a podařilo se nám tedy získat
nejméně trestných bodů ze všech zúčastněných družstev. Cvičení jsme
absolvovali ve složení Pavel Kovář-velitel, Karel Baštář-strojník a hasiči Jirka
Fulín, Jirka Čáp a Alenka Fryšová.

16.9.2016

Ráno jsme si opět zajeli postavit naše stany, tentokrát na Den prevence
do Benešova a pak rychle zpátky do Bedrče, kde už se stavěl k dílu mistr grilu
a slova pan Miloš Hauzar. Letos bylo posvícení obzvláště vypečené, neboť se tu
na dvou rožních točilo vepřové, skopové a ještě k tomu krocan. Aby toho však
nebylo málo, další dárkové prasátko ve starém botníku si to přihasilo
s žíňanskou výpravou.
Odpoledne bylo zpestřeno výjezdem jednotky SDHO do Úročnice ke spadlému
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drátu elektrického vedení.
5.11.2016

Konala se brigáda v obci a připravili jsme Bedrč k zimnímu spánku.

17.11.2016

S ohledem na počasí (první mrazíky) bylo narychlo domluveno dosázení třešní,
které se v nově vysázené aleji mezi Bedrčí a Petroupimí neujaly. K tomu se
tradičně postavilo několik hasičů z Bedrče a Petroupimi. Jednalo se o 40
stromků.

6.12.2016

Do Bedrče přijal pozvání Mikuláš s čerty a andělem, aby připomněl dětem, že
zlobit se nevyplácí. Těm hodným za básničku nebo písničku rozdal dobroty.

9.12.2016

V obecní budově se konala 124. výroční členská schůze, kde hlavním bodem
programu byla humorem prošpikovaná zpráva velitele sboru Karla Baštáře ml.
a následovala sousedská diskuse u dobrého moku.

31.12.2016

Společně jsme poseděli v obecním domku, abychom si popřáli do nového roku.

